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Mihai Eminescu, o stea care nu va apune niciodată 

Bibliotecar Sandu Magdalena, Liceul Tehnologic de Petrol din Moreni 

 

Mihai Eminescu, prin viața și opera sa, a permis literaturii și culturii române, dialoguri, 

în timp și peste timp. Mihai Eminescu, se citește mereu, pentru că înțelegerea operei sale se 

face și în funcție de vârstă. Lectura operei lui mihai Eminescu, te învață: să știi, să cunoști, să 

înveți ce este viața, cu valorile ei superioare. Eminescu nu e o floare rară, desfăcută aproape 

prin miracol dintr-o sămânță, aducă din întâmplare pe solul Daciei, de suflarea vânturilor 

apusene: este un astru țâșnit din adâncurile cerurilor din Răsărit, ca mărturie despre o 

civilizație tânără și nouă, dar înrădăcinată într-un trecut de veche cultură și severă tradiție. 



 

Concepţia  lui Eminescu despre învăţământul funcţional 

– problemă de actualitate 

Bibliotecar Dumitra Mihaela -  Alexandra, Colegiul Economic ”Ion Ghica” dinTârgoviște 

 

Motto:  „Prin Eminescu şi scrisul său pedagogic avem cea mai înaintată                                 
viziune de ridicare a învăţământului rural înainte de Spiru Haret.” ( G. Călinescu ) 

 

Un idealist şi perfecţionist, cum reiese din întreaga s-a operă, Eminescu luptă cu toate 

puterile pentru a schimba şi corecta situaţia învăţământului din perioada sa. Printr-un ordin al 

Ministrului învăţământului şi cultelor, Titu Maiorescu, îl numeşte la 1 iulie 1875 revizor 

şcolar al judetelor Iaşi şi Vaslui în locul lui Naum.  După o experienţă didactică scurtă ce i-a 

lăsat un gust amar, venea misiunea de a cutreiera satele moldovene. Cu  acest prilej, 

Eminescu radiografiază situaţia reală a învăţământului românesc, şi reflectează la  mijloacele 

de ameliorare a situaţiei de fapt. 

 Eminescu scrie nenumarate procese-verbale sau rapoarte adresate Ministerului 

Instrucţiunii Publice în care critică indolenţa şi abuzurile administraţiei rurale, apreciază unii 

învăţători harnici şi merituoşi, dar cere şi pedepsirea celor incompetenţi şi delăsăori, solicită 

încadrări salariale pe criteriul competenţei şi recomandă înfiinţarea de noi şcoli. 

Ca revizor școlar avea atât responsabilităţi administrative, cât şi pedagogice: conducea 

cancelaria revizoratului şi realiza inspecţii la şcolile din circumscripţiile judeţelor amintite. 

Din momentul luării postului în primire, se apucă de lucru cu o responsabilitate remarcabilă, 

dă dovadă de spirit administrativ, punctualitate, ordine şi disciplină.  

Eminescu întocmeşte zeci de rapoarte, reclamaţii şi chiar propuneri pentru 

îmbunătăţirea actului de învăţământ. El consemnează în urma inspecţiilor rurale: “…copii 

goi şi bolnavi, învăţători ignoranţi şi rău plătiţi, administratori superfitiali, toate acestea 

îngreuiate de creşterea impozitelor, menite a hrani această stare de lucruri, nu sunt 

condiţiunile normale pentru şcoli bune…” 



 “Inspectând astăzi şcoala din satul Rediul (Vaslui - n. red.) - mitropoliei am aflat 9 

elevi prezenţi din 52 înscrişi. Frequentatia mică e de atribuit primariei, care nu amendează 

pe cei avertizati. Răspunsurile copiilor au fost peste tot satisfacătoare. Însă trebuie facută 

mai multă lectură, teme înscris (compozţii si dictando) si exerciţii gramaticale…” 1 

 În localitatea Tibin, Eminescu scrie: …”frequentatia foarte neregulata. De aceea 

amenzile vor trebui aplicate cu asprime…Citirea merge slab in toate clasele, de aceea Dnul 

invatatoriu trebue sa aiba in vedere mai cu seama citirea si scrierea, toate celelalte obiecte 

ale programului sunt nule si fara de nici o valoarea, daca aceste doua principale vor fi 

neglijate. Nu pot zice că am iesit multamit din aceasta scoala, desi zelul Dlui invatatoriu 

poate fi mare. Trebuie sa-si schimbe metoda…Cuprinsul bucatilor citite copiii le vor povesti 

cu cuvinte proprii, in scris vor face mici compuneri asupra unor obiecte cunoscute lor 

(aceasta in clasa a III-a) in a doua vor scrie dupa dictando. Toate insa cu inteles, nimic mort, 

nimic mecaniceste”.1 

În calitatea s-a de revizor şcolar Eminescu face  câteva recomandări  cu caracter strict 

metodic, de o reală actualitate şi astăzi. Pentru ciclul primar, Eminescu recomandă „metoda 

sonetară" folosită la însuşirea citirii şi scrierii,  metodă utilizată şi de Creangă în manualele 

sale, adică metoda fonetică analitico-sintetică recomandată şi astăzi  de metodica predării 

limbii române la clasele I-IV.  

Eminescu abordează subiecte neglijate şi în învăţământul actual: „în şcoală se stăruie 

îndeosebi asupra scrierii corecte şi asupra exprimării literare, dar se neglijează ortoepia, 

adică pronunţia corectă, şcoala şi teatrul sunt factori prin care se poate ajunge la o 

pronunţie corectă". 1 Pentru M. Eminescu demnitatea şi moralitatea sunt trăsături etice 

absolut obligatorii în profilul învăţătorului.  

Vorbind despre promovare, el se manifestă netolerând „evidenţierea învăţătorilor”, pe 

criteriul promovabilităţii ci pe acela al progresului şcolar, constatat în urma unor inspecţii 

şcolare. Eminescu se gândea la o ”remuneraţie diferenţiată a învăţătorilor”, echivalentă 

astăzi a gradatiei de merit. 

De actualitate sunt fragmentele în care Eminescu critică supraîncărcarea elevilor: „Se 

ştie că de când d-nul Chiţu (succesorul lui Maiorescu în funcţia de ministru al 

învăţământului şi cel care-l suspendase pe Eminescu din funcţia de revizor şcolar n.n.), pune 



la cale învăţăturile publice, programa scoalelor elementare şi secundare este atât de 

încărcată încât ameţeşte şi pe învăţători. Această încărcare însă îşi are izvoarele ei în lipsa 

de solide cunoştinţe pedagogice a celor ce dispun cu atâta uşurinţă de capetele copiilor, ca 

şi când soarta generaţiei viitoare n-ar atârna de claritatea şi temeinicia gândirii acelor 

capete, in faptă însă, şcoalele elementare şi secundare nu sunt scoale de învăţătură propriu-

vorbind, ci de educaţiune.”1 

“ Şi ca bibliotecar, şi ca revizor şcolar, Eminescu a fost pildă de activitate inteligentă şi 

superior îndrumată. Lucrările lui, în ambele funcţiuni, mărturisesc despre felul luminos şi 

personal cum înţelegea să-şi facă datoria.”    (Gala Galaction – ”Viaţa lui Eminescu”, 1924)   

“Toată amărăciunea omului onest şi activ, care este împiedicat, în virtutea aproape a 

unei legi naturale, în elanul său de muncă, de perfidia şi răutatea semenilor săi, se cuprinde 

în aceste ronduri scrise de poet ca o replică la o adresă a noului prefect liberal de Vaslui, care 

se plângea că la prefectură nu este nici un tablou de şcolile din judeţ; rânduri ce rezumau şi 

experienţa pedagogică a lui Eminescu” 2.  

„Un om nu poate face nimic într-o ţară rău întocmită şi, măcar să tot poruncească, 

rămâne la vorba aceea: A poruncit cânelui şi cinele pisicii şi pisica şoarecelui, iar şoarecele 

şi-a atârnat porunca de coadă. Cât despre tablouri, ce vor fi lipsind la prefectură, 

chestiunea în sine nu mă priveşte, mă oblig eu ca astăzi, când nu mai sunt revizor şi nici am 

la dispoziţie asemenea tablouri, să-i comunic pe de rost d-lui prefect şcoalele, învăţătorii, 

învăţătura câtă o au aceştia, numărul copiilor, previderile bugetelor comunale etc. Toate 

acestea ca un semn cât de fără grijă şi nepăsătoare a fost administraţia trecută faţă de 

şcoalele rurale. Tot atunci-i voi împărtăşi de ce multe şcoli sunt neocupate, care desigur 

astăzi se vor ocupa - după acelaşi sistem şi cu acelaşi soi de oameni cu care se ocupă mai 

toate funcţiile la noi. Iar la făgăduinţele d-lui prefect, vom spune şi noi vorba veche de 

baştină a moşului Terinte-Barbă-Lată, rezeş şi el la Funduri în ţinutul Vasluiului: Tânărul 

spune câte face, bătrânul câte a făcut, nebunul câte are de gând să facă. În împrejurările 

(acestea) şcoalele din judeţul Vaslui sunt cele mai bune posibile, precum lumea lui Leibniz, 

cu toată mizeria şi nimicnicia ei vădită, este cea mai bună lume posibilă, căci posibilitate şi 

existenţă sunt identice, şi ceea ce e posibil există. Precum soarele stă locului de milioane de 

ani, oricare ar fi fost părerile omeneşti, fie geocentriste, fie heliocentriste, tot astfel părerile 

oamenilor nu schimbă nimic din mersul firesc, material al lucrului. Părinţi mizeri şi viţioşi, 



copii goi şi bolnavi, învăţători ignoranţi şi rău plătiţi, administratori superificali, toate 

acestea îngreuiate de creşterea impozitelor, menite a hrăni această stare de lucruri, nu sunt 

condiţiunile normale pentru şcoli bune, precum lemn de brad putregai, gelău de plumb şi 

meşter prost nu-mi dă o masă bună. Şcoala va fi bună când popa va fi bun, darea mică, 

subprefecţii oameni ca să ştie administraţie,  finanţe şi economie politică, învăţătorii 

pedagogi, pe când adică va fi şi şcoala şcoală, statul stat şi omul om...” 1 

 

 Mihai Eminescu a evaluat învățământul românesc, din perioada contemporană și a 

găsit o multitudine de nerguli, la care a găsit soluții eficiente aplicate sau aplicabile și în 

actualul sistem de învățământ.  A tras un puternic semnal de alarmă, asupra învățământului 

românesc trecut și prezent. 

„Greşalele în politică sunt crime; căci în urma lor suferă milioane de oameni 

nevinovaţi, se mpiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se mpiedică, pentru zeci de ani 

înainte, viitorul ei ”. 3 

 

              

 

Bibliografie: 

1. Citate din manuscrisele aflate în Arhiva Academiei Române şi publicate în diferite 

lucrări memorialistice, între care volumul M. Eminescu, “Scrieri politice şi literare”,  

Editura Minerva, 1905. 

2. http://www.crispedia.ro/Mihai_Eminescu_bibliotecar_si_revizor_scolar__1874-1876_. 

3. Parturiunt montes…, Timpul, 13 februarie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 54. 

 

 

 



 

Mihai Eminescu – bibliotecar 

Bibliotecar Gherghescu Magdalena, Liceul ,,Voievodul Mircea din Târgoviște 

 

 „Sunt fericit că mi-am ales un loc potrivit cu firea mea singuratică“  

Una dintre slujbele preferate ale poetului Mihai Eminescu în primii ani ai 

săi de consacrare a fost cea de bibliotecar. Mihai Eminescu, a fost în două 

rânduri din viaţa sa angajat al Bibliotecii Universităţii din Iaşi. Între anii 1874-

1875 acesta a fost angajat al Bibliotecii Universităţii din Iaşi şi potrivit celor care 

i-au studiat activitatea Eminescu era extrem de riguros, foarte conştiincios, 

extrem de competent. Înregistrările în inventare, făcute de poet, contrastează cu 

ale altor funcţionari, fie din cei care l-au precedat, fie din cei care l-au urmat în 

serviciul Bibliotecii. “Cărţile erau înregistrate şi inventariate precis, după regulile 

biblioteconomice pe atunci în vigoare, cu puţin erori şi cu o grijă pentru lucrul 

ordonat şi conştiincios. Când se întâmpla ca vreunui volum să-i lipsească tabla de 

materie, Eminescu i-o făcea el însuşi. Nu uita să urmărească cu tenacitate 

restituirea cărţilor împrumutate profesorilor, care se ştia că sunt îndeobşte 

recalcitranţi la astfel de restituiri”, potrivit lui Gheorghe Zane, fost economist 

român, istoric al gândirii economice româneşti, el însuşi bibliotecar la Iaşi. Însuşi 

poetul recunoaşte în memoriile sale că biblioteca a fost locul unde se simţea cu 

adevărat fericit. “Sunt fericit că mi-am ales un loc potrivit cu firea mea 

singuratică şi dornică de cercetare. Ferit de grija zilei de mâine, mă voi cufunda 

ca un budist în trecut. Mai ales în trecutul nostru atât de măreţ în fapte şi oameni”, 

spunea despre această perioadă a vieţii sale Mihai Eminescu. Istoricii literari 

susţin că Eminescu era pasionat în special de tipăriturile vechi şi era un maestru 

la achiziţiile de carte. Poetul îşi lua cu de la sine putere libertatea de a duce 

tratative cu vânzătorul, obţinând un preţ mai mic. Ajungea la negocieri la sânge 



cu anticarul de unde achiziţiona, cărţi, tocmai pentru a face economie la bugetul 

bibliotecii, respectiv al Ministerului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor, care 

finanţa activitatea bibliotecilor. Bineînţeles, economiile erau folosite tot pentru 

achiziţia de alte manuscrise interesante pentru publicul bibliotecii. 

 Prima repriză de bibliotecar pentru Eminescu a durat ceva mai bine de un 

an şi s-a încheiat în vara lui 2015, continuând totuşi să aibă legături cu instituţia, 

prin faptul că era revizor şcolar al judeţelor Iaşi şi Vaslui, fiind practic membru 

de drept al Bibliotecii. “Eminescu voia să revoluţioneze biblioteca cu tot 

dinadinsul. Având naivitatea să creadă că rostul ei este de a fi o fereastră 

permanent deschisă spre grădinile culturii actuale, el se porneşte înflăcărat s-o 

sporească şi s-o facă un instrument util de muncă”, scrie despre această perioadă 

din viaţa poetului criticul literar George Călinescu.  

La zece ani distanţă, Eminescu lucrează pentru a doua oară în serviciul 

Bibliotecii ieşene, dar ca subbibliotecar, deşi îşi terminase studiile de filozofie la 

Viena şi avea acea experienţă de revizor şcolar. Poetul, bolnav deja, a găsit în 

bibliotecă, încă o dată, un liman de linişte. Este o perioadă mai tristă a vieţii sale, 

pentru că între în ultimele luni ale anului 1884 este bolnav şi stă mai mult prin 

spital. Şi în anul următor are luni de întrerupere la bibliotecă din cauza bolii, un 

an mai târziu renunţând la această calitate. 

 

Bibliografie: 

www cum-era-mihai-eminesc... 

  
 
 

 



Eminescu și teatrul 
Bibliotecar Adam Manuela-Elena, Casa Corpului Didactic Dâmbovița 

 
 Încă din copilărie Eminescu a fost atras de teatru. Primii ani i-a petrecut la 

Ipotești și la Botoșani ascunzându-se în singurătatea codrului și a naturii, prin 

plimbări și joacă, ceea ce i-a dat prilejul să evadeze din lumea reală. Prima formă de 

teatru a experimentat-o împreună cu unul din frații săi:  

„Copii eram noi amândoi, 

Frate-meu și cu mine, 

Din coji de nucă car cu boi 

Făceam și înhămam la el 

Culbeci bătrâni cu coarne 

Înscris la Cernăuți în clasa a treia la gimnaziul greco-catolic, a avut 

posibilitatea să citească și să participe la spectacole de teatru.  

La liceul german, înscris în septembrie 1860, a găsit mângâiere în casa lui 

Aron Pumnul, profesorul lui de limba română, care l-a și găzduit, cu o bogată 

bibliotecă a gimnaziștilor,  făcând cunoștință cu aproape toți scriitorii noștri. Aici a 

dat  și de profesorul de istorie Neubauer, un mare iubitor al dramaturgiei germane. 

Neubauer era „teatralist”, îi îndemna pe copii să joace teatru.  

Pe 16 aprilie 1863 Eminescu dispare din școală cu trupa de actori a lui Tardini-

Vlădicescu în Botoșani unde joacă câteva spectacole în sala de teatru, „Teatru 

român”, instalată pe Calea Națională.   

Eminescu a plecat cu acestă trupă, afirmând că vrea să urmeze cursurile 

școlare ca „privatist”. A fost nelipsit de la spectacolele din Cernăuți. Spectacolele s-



au prezentat între 13 martie și 29 mai 1864, cu 33 de piese, după care trupa și-a 

continuat turneul la Brașov, unde a jucat toată vara anului 1864.  

Au urmat apoi anii de peregrinare cu actorii din teatrul Ștefaniei Tardini, ca 

sufleur. Cutreieră țara găsind prilejul să cunoască tradițiile, creația populară, natura 

și oamenii. Între timp suflerul devine și un mare poet, publicând primele poezii în 

„Familia”. 

După desființarea trupei, Eminescu a fost nevoit să-și continue drumul singur 

colindând prin Transilvania.  

În ianuarie 1867 făcea parte din trupa de teatru a lui Iorgu Caragiale.  

Iorgu Caragiale l-a numit sufler și de atunci nu s-au mai despărțit.  

Acum în culmea gloriei de „artist”, Eminescu face un turneu prin țară cu 

societatea dramatică a artiștilor superiori. Trecerea frontierei s-a făcut pe la Predeal. 

Primul oraș care s-a bucurat de prezența lor a fost Brașovul. Trupa a stat aici o lună 

între 16 mai și 16 iunie. Al doilea oraș a fost Sibiul, unde actorii au rămas două 

săptămâni. La Lugoj spectacolele au început pe 23 iulie și s-au bucurat de o mare 

atenție din partea spectatorilor români. După Lugoj a urmat Timișoara, cu ultimul 

spectacol pe 3 august 1868, mulți spectatori plângând cu lacrimi de bucurie la auzul 

limbii românești. La Arad au ajuns pe 5 august și au fost aplaudați de țărani veniți 

din Zarand. La 31 august 1868 trupa a sosit la Oravița, având un mare succes. La 2 

septembrie trupa a plecat spre Baziaș, apoi spre Giurgiu.  

Pe 29 septembrie 1868 Eminescu este angajat la Teatrul cel Mare  în București 

în calitate de sufleur și copist.  

Eminescu pleacă iar cu Pascally într-o nouă „excursiune artistică” la Galați, la 

Iași, la Cernăuți iar la începutul lui august 1869 trupa s-a oprit și la Botoșani. Acum 

se petrece o răscruce în viața lui Eminescu și i se spulberă pentru totdeauna ideea de 

a rămâne artist de teatru. Așa se face că Gheorghe Eminovici, tatăl lui, îl însoțește 

personal cu Raluca la Viena, spre a fi siguri că poetul o rupe cu actoria.  

La Viena , problemele teatrului au continuat să-l preocupe în mod deosebit. 

Traduce lucrarea criticului și dramaturgului german Heinrich Theodor Rotscher 



„Kunst der dramatischen Darstellung-Arta Reprezentațiunii dramatice”, un fel de 

tratat modern al dramaturgiei. 

  Din Viena, Eminescu revistei „Familia”, articolul „ Teatrul românesc și 

repertoriul lui”, apărut în numărul din ianuarie 1870, un fel de profesiune de 

credință a tânărului Eminescu. 

La Viena Eminescu mergea des la teatru iar când s-a întânlit cu Veronica Micle, 

prima lui grijă a fost s-o introducă pe prietenă în tainele teatrului, căreia nici ei nu-i 

era străin. Și ea de la o vârstă foarte fragetă a jucat teatru, fiind reperată de un 

reprezentant al operei italiene, cu propunerea s-o angajeze. Dar căsătorindu-se cu 

profesorul Micle nu si-a mai urmat visul. 

Venind în țară, Eminescu devine cronicarul dramatic al „Curierului de Iași” și, 

mai târziu scrie cronici dramatice la „Timpul” și participă la spectacole. 

În anul 1883 se îmbolnăvește. Actorii vin în ajutorul poetului strângând 

fonduri pentru însănătoșirea sa. Într-o fotografie  din anul 1888 se observă că 

Eminescu este tras la față, în costumul alb, alături de Veronica, ieșind de la teatru, 

împreună cu alți artiști și admiratori, și cu Caragiale și Vlahuță. 

Eminescu și-a început cariera cu teatru și a terminat-o tot cu teatru, prima lui 

dragoste. 

Bibliografie: 
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Eminescu, mereu contemporan… 
Bibliotecar Mihai Cleopatra, Liceul Tehnologic de 

Transporturi Auto  din Târgoviște 

 

 Așa cum el însăși își exprima trăirile în 

versurile poeziei “Trecut-au anii”, 131 de ani, astăzi 

15 iunie s-au scurs de la trecerea în eternitate a marelui poet național Mihai Eminescu.  

Luceafărul poeziei românești, asa cum era numit, acesta a ramas inegalabil prin 

creațiile sale, ocupând locul de frunte în cadrul literaturii românești, fiind cea mai importantă 

voce poetică. 

 Mihai Eminescu reușea să redea un cumul de calități ce păreau total opuse, așa cum 

Caragiale declara că viața lui Mihai Eminescu a fost o continuă oscilare între atitudini 

introvertite și extrovertite. 

La 20 de ani, Eminescu avea deja conturata o trasatura de spirit care-l va face unic: 
capacitatea de a trai pe dimensiunile timpului comun si ale timpului mitic; din aceasta 
perspectiva hyperioniana se incheaga uriasa trecere in revista a istoriei omenirii din 
poemul Memento mori! 

Eroii scrierilor eminesciene din perioada vieneza "poarta, mai toti, pecetea 

demonismului ca si a titanismului, a negatiei ordinii existente si a incercarii de rasturnare a 

ei" (Zoe Dumitrescu Busulenga). 

 Dintr-un număr impresionant de 94 de poezii, menționez opera de debut, aceasta fiind  

“La mormântul lui Aron pumnul”, “Luceafărul”, operă semnificativă, “Adio”, “Afară e 

toamnă”, “Dorința” etc. 

 In 1889, dupa moartea poetului, Maiorescu prevestea ca secolul al XX-lea se va 
deschide "sub auspiciile geniului lui"; iata ca incheiem acest zbuciumat secol, tot sub semnul 
Poetului Etern. 

Poate ca mai aproape de perspectiva infinitului a fost G. Calinescu in emotionantele 

cuvinte din finalul cartii Viata lui Mihai Eminescu: 

"Astfel se stinse in al optulea lustru de viata cel mai mare poet pe care l-a ivit si-l va ivi 
vreodata, poate, pamantul romanesc. Ape vor seca in albie, si peste locul ingroparii sale va 
rasari padure sau cetate, si cate o stea va vesteji pe cer in departari, pana cand acest 
pamant sa-si stranga toate sevele si sa le ridice in teava subtire a altui crin de taria 
parfumurilor sale". 
 



 

BINECUVÂNTAȚI CU STEAUA EMINESCU 

Bibliotecar Neblea Maria, Liceul Tehnologic ”Dr. Constantin Angelescu” din Găești 

 

Mihai Eminescu, poetul nostru  nepereche, a răsărit undeva printre  stele, aproape de ele, 

strălucind feeric, peste albastrul  întunecat al  eternității, purtând in suflet dorul si doina 

neamului romanesc. Si cum ar fi putut cobori, din indepartate si albastre inaltimi siderale, 

fara aripi? 

In marea Lui intelepciune,Bunul Dumnezeu i-a dat aripi de inger si l-a daruit pamantului  

romanesc,pentru a-i alina durerile ,pentru a-i alunga tristetea,pentru a-i potoli 

zbuciumul,pentru a-l dezrobi din chingi straine,pentru a-i mangaia sufletul si pentru a-l 

invata sa fie demn,sa uite,sa ierte si  sa iubeasca,dar,mai presus de orice,l-a daruit pentru a 

scrijeli adanc,temeinic si de netagaduit numele acestui popor,in vesnicie si pentru a-i daltui 

nemurirea pe frontispiciul intregii lumi, lasandu-i la indemana nimic altceva decat 

CUVANTUL, nu doar ca simbol al genezei,ca element primordial al sacralitatii,cat si ca 

reflex al propriei fiinte,raportata la universal existential. 

Iar marele Mihai Eminescu a cautat,calatorind fara incetare catre ,,izvoare’’,cuvintele 

stravechi ale graiului romanesc,pe care le-a adunat in suflet si pe zeci de pagini ingalbenite 

de vreme, ca pe niste comori de mare pret, pentru ca,mai apoi, in noptile reci, arse de 

nesomn,de doruri nerostite,de zbucium si revolta,intr-un joc plin de vraja, fascinant, 

nepamantesc, aproape ireal, venit de dincolo de timp, sa le impleteasca sublim si 

incandescent,sa le amestece genial, cu alte cuvinte si sa le scrie cu lacrimi amare, izvorate 

din dureri  ascunse sau cu iubiri pierdute in nemarginirea sufletului, transformanu-le in 

metafore uluitoare de o maretie si adancime greu de egalat. 



Cu unele dintre aceste cuvinte profunde, triste si deznadajduite sau intense si pline de 

dramatism si de nuante filosofice, si-a cantat  dorul, nelinistea, infrangerea, extazul, 

renuntarea, patima,teama ,dar cel mai mult IUBIREA, fara de care sufletul  poetului se 

destrama incet,intre iluzii si ideal,intre copaci desfrunziti si picaturi de ploaie,intre amintirea 

curgand spre neant,in uriasele clepsidre ale timpului si zborul necontenit catre imbratisarea 

cosmica a infinitului. Cu altele clare, vii, duioase, cutremuratoare, ne-a dezvaluit pagini 

intregi din istoria acestui neam. Cu unele cuvinte incarcate de culori, stralucire, senzatii si 

lumina, a cantat magnific,natura din care si-a facut mereu templu,in care sa-si cheme abia 

soptit si duios,iubirea cu chip de inger,de o frumusete coplesitoare si sa se regaseasca pe 

sine,neatens inca de derizoriu,de rutina,de mediocritatea si uratenia din jur.  

Si toate aceste vocabule incarcate de sensuri si conotatii pline de lirism,le-a adunat in 

versuri de o muzicalitate aparte,de o sonoritate,armonie si un efect  ritmic uluitoare.Poeziile 

lui sunt uneori incantatii magice dintr-un ritual ancestral,de mari si tulburatoare adancimi,in 

care poetul ascunde un univers de metafore si simboluri la focul carora arde mocnit si intens, 

drama geniului neinteles,cautand in singuratate,un drum catre suflet,in abisul dintre mare si 

cer. 

Sufletul poetului s-a risipit departe de casa,printre straini,dar s-a regasit cu si mai mult 

dor,cu si mai multa patima,acasa,in freamatul codrului,in tanguirea plina de tristete a 

cornului,in lumina lunii aruncata,in nopti triste,zadarnicite de iluzii ,,Peste varfuri’’,in umbra, 

plin de nostalgii si amintiri din ,,Sara pe deal’’,in strigatul deznadajduit al marii din ,,Mai am 

un singur dor’’, in valurile zbuciumate  ,,Dintre sute de catarge’’,in murmurul izvoarelor si in 

adancimea padurilor strajuite de luna,pentru ca a crezut in aceasta tara si in acest popor ,pe 

care le-a iubit neconditionat. Acasa,in pamantul stramosesc, el insusi se identifica cu iubirea, 

cu natura, cu istoria, cu neamul roamnesc. 

Mereu macinat si mistuit de dorinta de a se desprinde si de a se transcede dincolo de 

lumea reala, goala, fada si lipsita de sens, poetul isi desface aripile spre nemarginitul orizont 

al cunoasterii unde nimic nu-l mai poate rani si jici infrange,lasand in urma sperante, vise, 

mizerie, frig, saracie, dureri nerostite, intr-o osmoza agonizanta cu iubirea, iubirea care i-a 

fost poetului ,,Rugaciune’’ si ,,Floare albastra’’, ,,Inger si demon’’, ,,Dorinta’’ 

si ,,Vis’’, ,,Melancolie’’ si ,,Singuratate’’, dar mai presus de toate, i-a fost ,,Luceafar’’. 



Cuvintele sonore, pline de vibratii intense, de adancimi intunecate, purtand in ele 

povara atator ganduri, nelinisti si doruri, dezvaluie tragedia unui suflet inalt, nobil, de o 

sensibilitate rara, dar mereu de neinteles.Rasarit printre stele, bantuit mereu de dorinta 

arzatoare de a se intoarce in sfera lor luminoasa, plina de farmec si de trairi intangibile 

oamenilor de rand, este sortit sa-si ia zborul, dintr-o lume egoista si lipsita de iubire, spre 

cele mai inalte culmi ale conditiei umane,cautand perpetuu esenta propriei existente. Dincolo 

de spatiu si timp isi creeaza o alta lume,una ideala,in care isi incalzeste sufletul inghetat si 

pustiit, in mijlocul naturii din care face parte integranta si fara de care nu se poate intelege si 

nici defini, la focul sacru al iubirii. 

Din toate aceste cuvinte simple,care au devenit sub condeiul lui inegalabil, pline de 

ecouri, sperante, stele si dorinte, ce ating inaltimi uluitoare menite sa sfideze legile scrise si 

nescrise ale creatiei umane, Mihai Eminescu a faurit o tara, cu paduri de ,,argint’’, ,,codri de 

arama’’ si lacuri ,,incarcate cu flori de nufar’’, cu sunet dulce de corn si chemari insingurate 

de bucium, cu tei infloriti si lebede albe ivite dintre trestii si un popor curajos, cinstit si demn, 

care si-a aparat intotdeauna ,,saracia si nevoile si neamul’’, un popor pe care l-a iubit cu 

patima si pentru care a ars amarnic. 

Mihai Eminescu, ne-a lasat o poveste, cea mai frumoasa dintre toate povestile 

neamului roamnesc, scrisa cu dor si patima, in nopti reci si pustii, in care singuratatea si 

neimplinirile rupeau cu cruzime din sufletul poetului. O poveste magica,pe care o 

redescoperim de fiecare data altfel, asezata desavarsit si irevocabil,cu mare grija si piosenie, 

pe altarul spiritului romanesc si sapata adanc si definitiv in tarana acestui pamant. 

Mihai Eminescu,este el insusi o poveste, povestea geniului nascut anume pentru a 

subjuga si ingenunchea timpul, daltuind sublime, in eternitate, numele acestui popor. 

,,Pentru noi Eminescu, nu e numai cel mai mare poet al nostru si cel mai stralucit 

geniu pe care l-au zamislit pamantul, apele si cerul roamnesc. El este,intr-un anumit fel 

intruparea insasi a acestui cer si a acestui pamant, cu toate frumusetile, durerile, nadejdile 

crescute din ele. Noi, cei de aici, rupti de pamant si de neam,regasim in el tot ce-am lasat in 

urma,de la vazduhul muntilor nostri si de la melancolia  marii noastre, pana la cerul noptii 

romanesti si teiul inflorit al copilariei noastre. Recitindu-l pe Eminescu, ne intoarcem, ca 

intr-un dulce somn, la noi acasa.’’ (Mircea Eliade, Paris, septembrie 1949) 



Eminescu – moartea misterioasă a unui geniu 

Bibliotecar Bădilă Vera Dorina, Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” 

Pucioasa 

La prima vedere, pare greu de crezut că tocmai Eminescu, marele poet 

naţional, să facă subiectul uneia dintre cele mai mari conspiraţii naţionale, 

ale cărei interese şi implicaţii depăşeau la acea vreme graniţele ţării 

noastre. Nu există nicio îndoială asupra valorii operei eminesciene, fie că 

vorbim despre poezie, fie că vorbim despre proză. Însă cât de multe lucruri 

ştim noi, românii, despre activitatea jurnalistica a lui Eminescu? 

Cine este Eminescu? 

Din articolele lui Eminescu scrise în perioada în care profesa ca redactor pe la 

diferite ziare, dar mai ales din vremea în care ocupa funcţia de redactor-şef la 

ziarul conservatorilor, Timpul, transpare nu numai o mare putere de analiză, 

un spirit critic şi intrasingent, neiertator cu cei corupţi şi lacomi, dar mai ales, 

spiritul scrierilor sale aduce în lumina reflectoarelor un mare naţionalist. Acesta 

va face tot ceea ce îi stă în puteri pentru a-i susţine pe moldoveni şi pe ardeleni, 

care luptau, separat, împotriva marilor puteri care se pregăteau să îi absoarbă, va 

crea o societate secretă, va ignora toate avertismentele primite de la apropiaţi, şi 

se va întoarce chiar şi împotriva conducerii Partidului Conservator şi, implicit, a 

lui Maiorescu. Tocmai acest naţionalism şi patriotismul său aproape naiv în acel 

context politic aveau să-l piardă. Informat asupra a ceea ce i se pregătea, 

Eminescu nu a încetat sa lupte pâna la sfârşit. 

Ce informaţii au parvenit generaţiilor următoare de elevi şi de studenţi despre 

cel mai mare poet al României? Ştim că Eminescu este poetul naţional, şi în 

acelaşi timp, grad de comparaţie absolut (mai toţi marii poeţi români sunt 

pe locul 2 după Eminescu. Locul 3 nu există). Știm că a înnebunit brusc la 



vârsta de 33 de ani, doar pentru a se stinge câțiva ani mai târziu într-un ospiciu, 

și (cu perdea) că suferea de sifilis. Însă știm prea puține despre activitatea lui 

jurnalistică (care are marele merit de a-l releva pe Omul Eminescu, față de 

Visătorul Eminescu, așa cum ne parvine din poeziile sale), și știm și mai puține 

lucruri despre contextul politic din acea perioadă, care a jucat un rol major nu 

numai în viața lui Eminescu, ci și în scenariul morții lui.  La 165 de ani de la 

moartea lui Eminescu, o multime de informatii surprinzatoare ies la suprafață, 

informații de natură să zugrăvească în alte culori epoca și situația jurnalistului 

politic, care departe de a fi “bietul”, reprezenta ținta unor puteri interne și 

internaționale. 

Un context nefavorabil 

Eminescu devine ziarist în 1876 și aceasta este meseria pe care o va 

profesa până la sfârșitul vieții. Lucrează la Curierul de Iași, după care ajunge la 

ziarul Timpul din București, publicație afiliată Partidului Conservator. În anul 

1880 devine redactor-sef, iar funcția sa îi va permite să ia atitudine vizavi de 

mișcările politice care aveau loc în România, și care erau departe de a servi 

interesele românilor. În doar trei ani, până în 1883, anul oficial al alienării sale, 

Eminescu a reușit “performanța” de a-și face dușmani nu numai interni, ci 

și internaționali. Lucrurile vor merge atât de departe, încât dovezi care ies la 

suprafață par să indice atât implicarea în complot atât a celor apropiați, cât și a 

celor care îl susținuseră și îl sprijiniseră inițial în carieră. 

 

Eminescu s-a aratat foarte vehement și intransigent în ceea ce privește 

înstrăinarea Basarabiei, a politicii interne care urmărea aservirea scopurilor 

Imperiului Austro-Ungar (printre care renunțarea la Ardeal), dar și chestiunea 

spinoasă a invaziei evreiești în Moldova, care a sărăcit dramatic în doar câțiva 

ani întreaga populație, în mare parte rurală. Iată de ce Eminescu devenise o 

problemă internațională. În momentul în care va începe să atace și conducerea 



partidului său și inclusiv pe Maiorescu, aceștia vor înțelege că este timpul să 

facă ceva pentru a-i astupa gura “slobodulului” Eminescu. În anul 1882, 

poetul îi mărturisea Veronicăi Micle: “TIMPUL acesta m-a stricat în realitate 

cu toată lumea. Sunt un om urât și temut, fără nici un folos…, unul din 

oamenii cei mai urâți din România…Naturi ca ale noastre sunt menite sau 

să înfrângă relele sau să piară, nu să li se plece lor”. 

 

Eminescu si-a urmat acest crez pana in ultima zi a vietii sale, pentru ca in 

momentul in care nu a mai putut sa le infranga, a pierit. Celebrele vorbe: “si 

mai potoliti-l pe Eminescu” au fost rostite de Petre Carp, unul dintre 

politicienii influenti aflati la conducerea Partidului Conservator. Din cauza 

fervorii si pasiunii cu care isi sustinea ideile, manat de spiritul sau patriot aflat 

in neconcordanta cu epoca in care traia, Eminescu se cearta si cu alti membri ai 

partidului, printre care Zizi Cantacuzino si Lahovari, pe care il apostrofeaza dur 

chiar in redactia ziarului Timpul. Alte “victime” ale spiritului sau justitiar si 

critic sunt C.A. Rosetti si Ion C. Bratianu. 

Mai târziu, Eminescu avea sa fie implicat in dezvaluirea afacerii 

Warszawsky, in care intendentul armatei ruse, baronul A.M. Warszawsky a 

oferit mita pentru a obtine dreptul de a cumpara la preturi mici alimente din 

Romania si de a le vinde mai departe armatei tariste, la preturi mult mai mari, 

desigur. Odata cu acest privilegiu a primit si dreptul de a achizitiona care cu boi, 

folosite pentru transportul marfii. Aceasta afacere a insemant cresterea 

considerabila a averii baronului si ruinarea taranilor romani din zona, care isi 

castigau existenta din transportul marfurilor peste Dunare. Dupa ce substraturile 

acestei afaceri au fost dezvaluite, organele judecatoresti au fost sesizate, insa 

decizia Tribunalului Ilfov avea sa fie inca o mostra a puterii si a influentei de 

care se bucurau anumite personae din cercurile sus-puse: “nu este caz a se 

pune in miscare actiunea publica in contra cuiva.” 

Jurnalul lui Titu Maiorescu (foto sus) din acea perioada vine ca o confirmare a 



problemei care devenise Eminescu: “Grea epoca Eminescu…Articol al lui in 

chestiunea evreiasca in contra mea”. 

In 1882, Eminescu ia parte la infiintarea unei societati secrete, 

“Societatea Carpatii”, care va atrage atentia marilor puteri europene prin 

natura conspirativa a discutiilor ce aveau loc la aceste intruniri. Urmarea 

este una inevitabila. Simtindu-se ameninate de influenta pe care Eminescu o 

avea ca formator de opine, la comanda Imperiului Austro-Ungar sunt inserate in 

cadrul grupului iscoade, pe langa faptul ca jurnalistul avea tot timpul pe urmele 

sale un spion, care trimitea rapoarte regulate asupra activitatilor si discutiilor 

purtate in cadrul intalnirilor. Scopul principal al acestor reuniuni era sustinerea 

Ardealului in favoarea dezlipirii de Imperiul Austro-Ungar si alipirea lui 

de tara. Iata ce continea o parte din raportul pe care ambasadorul austriac la 

Bucuresti, baronul Mayer, l-a transmis superiorilor sai: “S-a stabilit ca lupta 

impotriva Austro-Ungariei sa fie continuata…S-a recomandat membrilor 

cea mai mare prudenta. Eminescu, redactor principal la Timpul, a facut 

propunerea ca studentii transilvaneni de nationalitate romana, care 

frecventeaza institutiile de invatamant din Romania pentru a se instrui, sa 

fie pusi sa actioneze in timpul vacantei in locurile natale pentru a orienta 

opinia publica in directia unei Dacii Mari”. 

 

Misterioasa boală a lui Eminescu 

Aceste lucruri se intamplau in 1882. Brusc, dupa numai un an, Eminescu avea 

sa innebuneasca. Cum comenta presa vremii evenimentul? “Dl. Mihai 

Eminescu, redactorul ziarului Timpul, a innebunit. Dl Paleologu va lua 

directiunea sus-zisului ziar’'. 

 

Fragmente din jurnalul lui Titu Maiorescu din acea perioada, mentionarea 

frecventa si in contexte ascunse a numelor doctorilor care s-au ocupat de starea 



de sanatate a poetului, cat si faptul ca imediat dupa prima internare fortata, atat 

Maiorescu, cat si alti apropiati au lipsit din tara timp de o luna jumatate, par sa 

fie tot atatea dovezi care il implica pe Maiorescu in complotul impotriva 

jurnalistului politic incomod. In mare parte datorita pozitiei pe care o ocupa, dar 

si a influentei pe care o exercita, Eminescu nu putea disparea brusc. Daca ar 

fi fost concediat, si-ar fi continuat fara indoiala atacurile prin intermediul 

paginilor altor publicatii. Cei care se loveau de intrasingenta sa la tot pasul au 

ales calea cea mai lunga, dar si cea mai sigura, cu atat cu cat era dificil de 

probat. 

 

28 iunie 1883 este o data fatidica in istoria noastra, in care Romania nu 

numai ca a pierdut un mare poet si jurnalist (este data la care Eminescu a 

fost internat prima data), ci si situatia politica a tarii s-a aflat intr-o situatie 

mai mult decat delicata. In aceasta zi Austro-Ungaria a rupt relatiile diplomatice 

cu Romania pentru 24 de ore, timp in care Germania trimitea scrisori de 

amenintare Romaniei, prin intermediul carora o soma sa intre in alianta militara. 

In acea zi trebuia sa se semneze un tratat secret intre Austro-Ungaria, Germania, 

Italia, pe de o parte, si Romania, pe cealalta. Tratatul stipula, printre altele, 

interzicerea oricaror proteste pentru eliberarea Ardealului, iar una dintre 

conditii era ca activitatile in acest sens care aveau loc la Bucuresti sa fie 

interzise. Tratatul, semnat in luna septembrie a anului 1883, a mutat teatrul 

miscarilor de protest in Ardeal, domeniu care era deja sub dominatia Imperiului 

Austro-Ungar, si prin urmare, mai usor de controlat. In aceste conditii extrem de 

delicate s-a produs prima internare a lui Eminescu. Defaimarea marelui poet 

national incepe aici. Este raspandit zvonul nebuniei lui, a bolii venerice de care 

suferea si nimeni nu vrea sa isi mai aminteasca despre jurnalistul politic 

Eminescu. Prin urmare, se simte necesitatea accentuarii laturii creative, 

romantice si visatoare a personalitatii acestuia, asa cum reiese ea din opera sa 

poetica.  



 

În realitate, inca de la prima internare, protocolul de examinare si de internare a 

fost incalcat intru-totul, insa nu cu intentia de a-i face vreun favor. S-a aratat ca 

diagnosticele puse de anumiti medici erau fanteziste si nu se bazau pe 

observarea simptomelor, care pareau sa indice altceva. Atat familia, cat si 

Veronica Micle (foto jos) au fost tinuti departe de Eminescu si neinformati 

asupra starii acestuia.  

Dupa ce i s-a pus diagnosticul nemotivat de sifilis (Eminescu nu manifesta 

simptomele proprii bolii), si avand in vedere ca la vremea respectiva nu 

exista un tratament concret impotriva acestei boli, medicii din ospiciu l-au 

trecut pe un tratament soc pe baza de mercur. Tratamentul i se administra 

regulat, in ciuda faptului ca era cunoscuta inca de pe atunci toxicitatea acestei 

substante, chiar si in doze foarte mici. Insa pentru tratamentul lui Eminescu, 

dozele depaseau cu mult limita permisa. De la prima “imbolnavire” pana la data 

decesului, viata lui Eminescu a insemnat un du-te vino intre casa si ospicii, dupa 

bunul plac al puternicilor zilei, in mana carora devenise doar o marioneta. Dupa 

singurul moment in care a reusit sa publice un alt articol denuntator intr-o 

gazeta, sub protectia anonimatului, avea sa fie depistat si ridicat, fara a mai fi 

eliberat. Unul dintre cei mai mari romani avea sa moara “in cea din urma 

mizerie”, dupa cum anunta sora sa, Harietta. 

Dr. N. Tomescu, unul dintre medicii care s-a ocupat de Eminescu noteaza: 

“Oricum ar fi, sfarsitul total nu parea iminent, caci el se nutrea bine, 

dormea si puterile se sustineau cu destula vigoare. Un accident insa de mica 

importanta a agravat starea patologica a cordului si a accelerat moartea” 

(Eminescu a fost lovit in cap cu o piatra de catre un pacient nebun, care se 

afla in curte). Si tot acesta noteaza dupa autopsie: “Eminescu n-a fost 

sifilitic…Adevarata cauza a maladiei lui Eminescu pare a fi surmenajul 

cerebral,  oboseala precoce si intensa a facultatilor sale intelectuale”. In ciuda 



acestei recunoasteri, mitul fabricat s-a pastrat si s-a perpetuat. 

Abia la reanalizarea recentă a autopsiei de catre doctorul Vladimir Belis, 

specialist in medicina legala, si a doctorului Ovidu Vuia, neuropsihiatru, s-a 

dovedit ca bolile lui Eminescu nu erau decat simple fabulatii, o modalitate 

de a acoperi necesitatea suprimarii acestuia. Dupa un studiu care s-a intins pe 

parcursul catorva ani, dr. Ovidiu Vuia scrie: “Concluziile mele, ca medic 

neuropsihiatru, cercetator stiintific, autor a peste 100 de lucrari in 

domeniul patologiei creierului, sunt cat se poate de clare. Eminescu nu a 

suferit de lues si nu a avut dementa paralitica”. Creierul sau, in greutate de 

1490 de grame, “uitat” ulterior la soare avea să fie dovada falsității 

diagnosticului de sifilis, întrucât această boală consuma materia cerebrală.  

În acea tristă zi de 15 iunie 1889, Titu Maiorescu avea să își noteze în jurnal: 

“Pe la 6 ore a venit Stemil și Vitzu la mine să-mi spună că astăzi pe la 3 ore 

a murit Eminescu în institutul de alienați al d-rului Sutzu, de o embolie”. 

Bibliografie:  www.descoperă.ro  

ITINERAR  GAZETĂRESC   EMINESCIAN 

Bibliotecar Popa Magdalena, Școala Gimnazială ”Vasile Cîrlova” din 
Târgoviște 

 

 Structura personalității marelui scriitor Mihai Eminescu a fost abordată, de-

a lungul timpului de numeroși cercetători și editori, care au asediat în mod 

constant tainele jurnalului de creație și a caietelor eminesciene.  

 Activitatea publicistică desfășurată de scriitor conturează imaginea 

gazetarului receptiv la problemele epocii, intransigent cu el însuși și cu cei din 

jur. Problematica variată abordată  în scrierile sale, relevă competența  de a 

prezenta într-o manieră distinctă mari adevăruri ale timpului trăit. Spre exemplu, 

promovarea învățământului în scrierile publicistice eminesciene este prezentată  



ca  forță a civilizației și progresului, încredere în statul organizat pe baza unei 

legislații stricte, iar dezvoltarea vieții economice - ca fundament al sporirii 

avuției.  

 Eminescu a desfășurat activitate publicistică, potrivit documentelor 

existente, între anii 1870-1889, cu întrerupere în perioada iulie 1883 - 

septembrie 1888. Intrarea  scriitorului în acest domeniu are loc odată cu studiile 

sale la Viena.  Eminescologul Dimitrie Vatamaniuc menționează în acest sens 

ca acțiune distinctă, activitatea publicistică a marelui poet desfășurată cu ocazia 

organizării Serbării de la Putna, eveniment ce a avut loc în august 1871. 

Manifestația  este marcată de scrisoarea deschisă către Dumitru Brătianu, 

semnată de Eminescu împreună cu Pamfil Dan și de  articolul ”Notiță asupra 

proiectatei întruniri la mormântul lui Ștefan cel Mare la Putna” publicat 

în ”Convorbiri literare” în 1870, editorial ce dă o interpretare filozofică 

evenimentului. 

 Gabaret Ibrăileanu, privitor la activitatea publicistică a scriitorului Mihai 

Eminescu, delimitează traiectoria concepțiilor sale gazetăricești, în trei faze.  

 Prima fază coincide cu perioada de început și se desfășoară până în anul 

1876. Din această perioadă, remarcabile sunt articolele publicate în 

revista  ”Familia” condusă de Iosif  Vulcan, printre care se numără și 

articolul ”Repertoriu nostru teatral” (ianuarie 1870) în care gazetarul se 

pronunță pentru înființarea unui teatru național al românilor transilvăneni ce 

avea să servească, deopotrivă, luptei politice și promovării culturii naționale. 

Repertoriul teatral urma să cuprindă opere reprezentative scrise de  dramaturigi 

din  literatura română, precum:  Bogdan Petriceicu Hașdeu - ”Răzvan și Vidra”  

și toate operele  de teatru scrise de Vasile Alecsandri, iar din literatura 

universală operele teatrale scrise de Victor Hugo și Shakespeare.  



 A doua perioadă a activității publicistice eminesciene începe, conform 

aceluiași autor, cu numirea lui Eminescu ca director al Bibliotecii Centrale din 

Iași, în anul 1874. Publicistica desfășurată acum prezintă un caracter cărturăresc 

pronunțat. Printre creațiile literare publicate se numără 

eseul ”Pseudocynegeticos” scris de Alexandru Odobescu și  operele lui 

Constantin Bălăcescu. Tot acum susține conferința ”Influența austriacă asupra 

românilor din Principate” care va fi publicată în ”Convorbiri literare” în anul 

1876, precum și o serie de teze social- politice  cu rol în întreaga sa activitate 

publicistică ulterioară.  

 Ultima perioadă a vieții de gazetar  este marcată de intrarea în rândul 

scriitorilor profesioniști. Preia redactarea părții neoficiale a ziarului ”Curierul de 

Iași” în mai 1877 și rămâne în funcție până în octombrie 1877.  

 La sfârșitul lunii octombrie părăsește Iașiul, vine în București, intră la 

redacția ziarului Partidului Conservator - ”Timpul”, unde rămâne până în iunie 

1883.  În 1880 preia conducerea ziarului. Articolele publicate în paginile acestui 

cotidian au provocat vâlvă  atrăgînd atenția contemporanilor. Este epoca în care 

apar suitele de articole: 

 ” Studii asupra situației”  și ”Creditul  mobiliar” pe care poetul intenționa să le 

tipărească și în volum.  

 Activitatea publicistică a scriitorului este întreruptă în iunie 1883 la primă 

criză a bolii și reluată în anul 1888. Colaborează cu ”România liberă” 

și ”Fîntîna Blanduziei”  publicații ce formează epilogul publicisticii 

eminesciene.  

 În activitatea gazetărească, Eminescu afirmă independența sa în gândire, în 

nenumărate rânduri. Scrierile publicistice, fie tratează probleme de interes 

general, fie  se implică în problemele cotidiene.  

 



BIBLIOGRAFIE: 

1. Vatamaniuc, D. (1989), ”Iubirea de patrie”, București, Editura Militară; 

2. Oprea, Al. ( 1983), ”În căutarea lui Eminescu ”, București, Editura 

Minerva 

 

Interviu cu Mihai Eminescu 
Duțu Ania, clasa aVIII-a A, Școala Gimnazială ”Prof. Paul Bănică” din 

Târgoviște 

Coordonator, bibliotecar Săvulescu Cătălina Valentina 

 

      -Bună ziua, domnule Eminescu! Ne puteţi răspunde la câteva întrebări? 

Suntem simpli curioşi, pasionaţi de poezie şi de tot ce are legătură cu ea. 

Numele meu este Duțu Ania şi împreună cu prietena mea Savu Lorena dorim să 

convingem şi să demonstrăm cititorilor că dvs sunteţi  îndreptăţit să purtaţi 

numele LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMNEŞTI 

-Aş fi încăntat! Mulțumesc! 

-Pentru început ne puteţi spune dacă dumneavoastră consideraţi că 

sunteţi un om norocos sau  că Dumnezeu v-a avantajat în vreun fel faţă de 

ceilalţi oameni? 

-Dumnezeu m-a binecuvăntat, dar nu numai pe mine. Şi ceilalţi oameni s-

au bucurat de acest lucru, însă n-au ştiut să preţuiască darurile primite. În 

schimb, eu am profitat din plin de ele. Am privit cu sufletul, nu cu ochii precum 

ceilalţi şi am descoperit mistere nedesluşite. Am cunoscut lumea la adevărata sa 

valoare. În acest caz, da, mă consider un om norocos. 

-Interesant...Dar ce simţiţi atunci când vă aflaţi în natură şi de ce vă 

atrage şi încântă atât de mult aceasta? 



-Alături de ea am găsit liniștea şi pacea căutată. O iubesc mai presus de 

propria-mi persoană. Ador melodiile şi simfoniile, susurul apei, foşnetul pădurii, 

cerul în întunecimea serii, luna cum apare aşa de sfântă şi clară, iubirea ce 

plutește în aer şi mirosul proaspăt al conurilor de brad. Nenumărate motive 

pentru care să îndrăgesc pădurea. 

 -Foarte frumos! Acum urmează întrebarea mea preferată. Dintre 

toate creaţiile dumneavoastră vă atrage vreuna mai mult? Vreuna în care aţi 

pus mai mult suflet? 

 -Nu, nu am nici una preferată deoarece am pus trup şi suflet în 

realizarea tuturor. Eu sunt poeziile. Eu şi tot ceea ce ţine de mine. La fel cum un 

om nu poate alege între inimă şi creier pentru că unul fără celălalt nu reprezintă 

nimic. În această situaţie e asemănător. 

 -Bine gândit! În viaţă ce iubiţi mai mult: natura sau poeziile? 

 -O întrebare uşoară. Iubesc natura deoarece în aceasta îmi adun toate 

ideile, ea îmi oferă inspiraţia şi plăcerea de a crea poezii şi iubesc poeziile 

deoarece prin acestea îmi pot exprima sentimentele şi iubirea ce o port naturii. 

 -Vă mulţumim pentru timpul acordat! Vă mărturisesc că este primul 

interviu impresionant la care iau parte!  

 -Plăcerea a fost de partea mea, să răspund la aceste întrebări. Sper că v-

am clarificat toate enigmele. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eminescu, Luceafărul poeziei 
românești 

Bibliotecar Stroescu Gabriela Sanda, Liceul 
Teoretic ”Petru Cercel” din Târgoviște 

An de an vedem cum timpul nu rătăceşte pe 

cărări numele marelui poet, ci, dimpotrivă, cu 

fiecare trecere ni-l aduce mai aproape.    

În fiecare început de ianuarie devenim părtaşi la 

nemurire, redescoperind în adâncul acelor cuvinte, „ce 

exprimă adevărul”, esenţa spiritualităţii româneşti. „Eminescu este tot ce are 

sufletul nostru mai curat ...”, afirma Nichita Stănescu. 

 „Mihai Eminescu” a fost unul dintre cei mai importanți poeți români, fiind cunoscut în 

același timp și pentru proza sa. 

Născut la 15 ianuarie, în anul 1850 la Botoşani, Mihai 

Eminescu reprezintă pentru literatura română mintea strălucită care a lăsat în 

urmă comori de o valoare inestimabilă. George Călinescu îl descrie în cartea 

sa, Viaţa lui Mihai Eminescu, ca fiind un hoinar în lume, dar oriunde s-ar fi 

aflat, nu a ezitat să scrie, să compună, să se documenteze, și decedat în anul 

1889, viața lui Mihai Eminescu a rămas un izvor plin de teorii și mistere care 

nici până în ziua de astăzi nu se știu.  

Cu toţii ştim cine este şi ce rol are în universul artistic. Dar totuşi, vă 

las câteva curiozităţi despre el pe care poate nu le-aţi întâlnit pe parcursul 

documentării voastre. 

Curiozităţi despre Mihai Eminescu: 

Profesorul de religie din Cernăuţi atribuie ca etimologie a numelui 

Eminescu cuvântul “eminere” care înseamnă “a se ridica deasupra altora” şi 



care, după cum afirmă şi G. Călinescu, era adevărat şi prin talent şi prin 

suferinţă  

Deşi a avut o inteligenţă rară, nu lua note prea bune în școală. “Spirit 

inegal, incapabil să se supună unei discipline prea aspre, Eminescu nu e în liceu 

un şcolar prea strălucit, sau mai bine zis nu e unul din acei întâi în clasă, care 

fac deliciile profesorilor şi sunt puşi monitori.  

El are preferinţe la studiu, iubeşte lectura, nu însă şi școala.” 

Tatăl său, George Eminovici îşi creşte copiii după puţinele principii 

pedagogice, consideră că fetele nu trebuie să aibă nici o instrucţie spirituală, 

doar rost casnic şi zestre bună, în timp ce băieţii sunt nevoiţi să muncească, dar 

cultura să fie temeinică. Gândire reflectată în timpul vieţii lui Eminescu. 

De asemnea, tatăl lui Mihai Eminescu, nu era de acord cu latura 

poetică a fiului său “Tatăl înțelegea, că multă lume respectuoasă de cultură, să-

şi pedepsească progenitura când nu învăţa poeziile din cartea de şcoală, dar ca 

însuşi odrasla sa să ajungă a face poezii asta n-o mai înţelegea!” 

Dat fiind faptul că era o fire nestatornică, încă din adolescenţă pleca şi 

câte o săptămâna de acasă, astfel că într-o bună parte din opera sa adie aerul de 

ţară. 

Primii fiori ai iubirii îi simte la Ipoteşti, îndrăgostindu-se de o fată care 

a murit de tânără. Mai târziu poetul îşi aduce aminte de ea cu regret: Surâsul ei 

sfielnic şi ochiul ei cuminte/  

Sunt duse fără urme de pe acest pământ/ S-a stins. “  

Ca mulţi alţi autori cu pasiune pentru scris în vene, Mihai Eminescu era 

dependent de cafea, adesea când îşi permitea să-şi facă proviziile cu licoarea 

magică, stătea ore întregi cu condeiul în mână fără să vadă lumina zilei.   

Când avea doar 16 ani, a trimis versurile sale la redacţia ziarului 

Familia, condusă de Ion Vulcan. Impresionat de înclinaţia artistică a poetului a 

decis să-i publice versurile. Deranjat de terminaţia numelui său ici, dă astfel, 

fără să realizeze la vremea aceea, numele celui mai mare poet român: Eminescu. 



În perioada 1874-1875, poetul predă limba germană la Institutul 

Academic din Iaşi. Deşi era un profesor corect, exigent de fel, elevii la scurt 

timp au făcut grevă împotriva sa fiind dat jos din funcţie. 

Deşi a trăit în sărăcie toată viaţa, marele poet afirmă cu mândrie: 

“Posteritatea nu vreau să afle că am suferit de foame din cauza fraţilor mei. 

Sunt prea mândru în sărăcia mea.“ 

Era cunoscător a multor limbi străine: latină, italiană, spaniolă, 

franceză, sârbă, greacă, albaneză, turcească. 

Atunci când era copil, se spune că Eminescu obișnuia să-l sperie pe 

tatăl său punând șerpi vii în curte. Poetul îl păcălea mereu că a adus păsări vii, 

însă acesta venea cu reptile acasă.  

Era pasionat de sport. Oamenii apropiați poetului spuneau că fotbalul 

era sportul lui preferat, fiind foarte talentat. Această informație poate fi găsită 

și în cartea "Amintiri despre Eminescu", a autorului Theodor V. Ștefanelii.  

Mihai Eminescu voia să se călugărească. Pe 23 iunie, Eminescu i-ar fi 

cerut lui Maiorescu să intre la o mănâstire din București și să fie acceptat în 

rândurile călugărilor. Ce s-a întâmplat mai departe nu se știe cu exactitate. 

Nu-i plăcea matematica: "Nu ajunsesem nici la vârsta de douăzeci de ani 

să știu tabla pitagoreică" , spunea George Călinescu în cartea "Viața lui Mihai 

Eminescu". 

S-a vehiculat că în perioada anilor 1864-1865, Mihai Eminescu ar fi 

renuțat la școală, acesta înscriindu-se într-o trupă de teatru. 

  A fost un naționalist în adevăratul sens al cuvântului, acesta salutând pe 

toată lumea cu expresia “Trăiască nația!” 

Pe vremea când a scris poezia „Pe lângă plopii fără soț”, Eminescu o 

iubea pe Cleopatra Leca Poenaru, fiica pictorului Constantin Leca și verișoara 

lui I.L.Caragiale.   



Totuși, anumite informații despre câteva dintre obiceiurile, pasiunile și 

felul în care poetul cucerea fetele s-au aflat Veronica Micle (iubita lui Mihai 

Eminescu) s-a sinucis la 50 de zile după moartea marelui poet român. 

Nu este mai puţin cunoscută însă iubirea faţă de Veronica Micle, o 

iubire neîmplinită, vizibilă în una din multele scrisori pe care poetul o trimite 

acesteia: 

“Bolnav, neavînd nici o poziţie socială sigură prin care să-ţi pot pregăti 

un trai modest şi poate fericit alături de mine; sărac precum bine ştii că sunt şi 

avînd pururea grija zilei de mîni, tu crezi că eu aş putea fi atît de nelegiuit să 

pot veni lîngă tine şi să nu vreau să viu; crezi că, în starea în care mă aflu, îmi 

abate a-ţi face infidelităţi, mă crezi, în sfârşit, de o sută de ori mai mizerabil de 

cum sunt în stare a fi…te-am rugat, femeie dulce şi fermecătoare, să ierţi că am 

aruncat această umbră de mizerie asupra vieţii tale, care după caracterul tău 

trebuie să fie veselă şi luminoasă… Nu văd nici o perspectivă deocamdată de-a 

trăi împreună, pentru că nu mi s-a oferit pînă acum nimic în Iaşi cu care aş 

duce o viaţă convenabilă cu tine, şi în mizerie nu voi să trăieşti… Te sărut 

dulce, femeia mea iubită şi dragă, şi dacă, după toate cele zise, tot poţi să mă 

iubeşti, iubeşte-mă, dacă nu, dă-mă uitărei, dar nu crede că vreodată te voi uita 

sau voi înceta a te iubi.” 

Marele poet român suferea de o boală psihică, numită sindromul 

bipolar. 

S-a stins pe 15 iunie 1889, la ora 4:00 dimineața în București. A murit 

într-un halat deteriorat, pe un pat metalic de spital.   
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”Trebuiau să poarte un nume…” 

Bibliotecar Petre Carmen, Școala Gimnazială Specială din Târgoviște 

Toate marile popoare ale lumii se pot lăuda cu numele spiritului celui mai 

national și mai universal ales din rândul creatorilor de cultură. Noi, românii ne 

lăudăm în fața lumii cu Eminescu. Importanța națională a lui Eminescu provine 

din felul în care a întrupat năzuințele și luptele poporului, simțirile lui cele mai 

caracteristice, cadrul lui natural de viață. Eminescu este un poet care și-a 

reprezentat poporul și țara. El a reprezentat pretutindeni națiunea România. 

Niciun alt poet sau scriitor al trecutului nostru  nu trimisese gândul său atât de 

departe și atât de adânc către originile și viitorul lumii, către puncte atât de 

îndepărtate ale timpului și ale spațiului, către principiile cele mai generale ale 

universului. Eminescu stă la originea marilor progrese intelectuale și artistice 

modern și contemporane ale poporului roman. 

 

Trebuiau să poarte un nume 

de Marin Sorescu 

 



Eminescu n-a existat. 
 
A existat numai o țară frumoasă 
La o margine de mare 
Unde valurile fac noduri albe, 
Ca o barbă nepieptăbată de crai 
Și niște ape ca niște copaci curgători 
În care luna își avea cuibar rotit. 
 
Și, mai ales, au existat niște oameni 
                                           simpli 
Pe care-i chema: Mircea cel Bătrân, 
Ștefan cel mare, 
Sau mai simplu, ciobani și plugari, 
Cărora le plăcea să spună, 
Seara, în jurul focului poezii 
”Miorița” și ”Luceafărul” și  
                      ”Scrisoarea III”. 
 
Dar fiindcă auzeau mereu 
Lătrând la stâna lor câinii, 
Plecau să se bată cu tătarii, 
Și cu avarii și cu hunii și cu leșii 
Și cu turcii. 
 
În timpul care le rămânea liber 
Între două primejdii, 
Acești oameni făceau din fluierele lor 
Jgheaburi 
 
Pentru lacrimile pietrelor înduioșate, 
De curgeau doinele la vale 
Pe toți munții Moldovei și ai 
Munteniei 

Și ai Tării Bârsei și ai Țării Vrancei 
Și ai altor țări românești. 
 
Au mai existat și niște codri adânci 
Și un tânăr care vorbea cu ei, 
Întrebându-I ce se tot leagănă fără 
vânt? 
 
Acest tânăr cu ochi mari, 
Cât istoria noastră, 
Trecea bătut de gânduri 
Din cartea cirilică în cartea vieții. 
 
Tot numărând plopii luminii, ai 
dreptății, 
                                                   ai 
iubirii, 
Care ieșeau mereu fără soț, 
 
Au mai existat și niște tei, 
Și cei doi îndrăgostiți 
Care știau să le troienească toată 
 Floarea 
Într-un sărut. 
 
Și niște păsări ori niște nouri 
Care tot colindau pe deasupra lor 
Ca lungi și mișcătoare șesuri. 
Și pentru că toate acestea 
Trebuiau să poarte un nume, 
Un singur nume, 

Li s-a spus Eminescu. 

  

 



 

*** 


